
 الذي والكتاب رسوله على نزل الذي والكتاب ورسوله باهللا آمنوا آمنوا الذين أيها (( ياتتمة فوائد اآلية: 

ومن فوائدها:  . بعيدا )) ضالال ضل فقد اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا يكفر ومن قبل من أنزل

إذا هناك  (( فقد ضل ضالال بعيدا ))أن الضالل يتفاوت ، أن الضالل يتفاوت بعضه أشد من بعض ؛ لقوله: 

(( ولكل درجات مما عملوا ضالل ليس ببعيد وهو كذلك فالضالل يتفاوت واإلميان يتفاوت واألعمال تتفاوت 

ة أفضل من نافلتها ، قراءة الفاحتة أفضل من فمثال جنس الواجب أفضل من جنس املستحب ، ففريضة الصال ))

القراءة اليت بعدها ألن قراءة الفاحتة ركن وما بعدها غري ركن ؛ صيام رمضان أفضل من تطوع بصوم يف أي زمان ، 

( ما تقرب إلى وهم جرا ، جنس الفريضة أفضل من جنس النافلة ، ودليل هذا قوله تعاىل يف احلديث القدسي 

؛ مث أجناس األعمال ختتلف بعضها من أركان اإلسالم وبعضها  إلى مما افترضته عليه )عبدي بشيء أحب 

ركن مؤكد بعضها دون ذلك وبعضها ليس من أركان اإلسالم ؛ إذا أعمال أهل اخلري وأعمال أهل الشر كلها 

والفسق هذا  تتفاوت ؛ وينبين على ذلك تفاوت اإلميان وتفاوت الفسق فيكون هذا أقوى إميانا وذاك أضعف ؛

أعظم فسقا وهذا دون ذلك ، ففاعل الكبرية أعظم فسقا من فاعل الصغرية إذا فسق بفعل هذا ؛ وهذا األصل 

 هو الذي عليه أهل السنة واجلماعة على أن األعمال تتفاضل وأن العاملني يتفاضلون سواء السيئ أو الصاحل .

 وال لهم ليغفر اهللا يكن لم كفرا ازدادوا ثم كفروا مث آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين (( إنتفسري اآلية: 

كم حصل من اإلميان   (( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا )) . )) سبيال ليهديهم

باهللا ـ ، ؟ مرتني ؛ والكفر ؟ ثالثة ؛ هؤالء آمنوا دخلوا يف اإلميان لكن اإلميان مل يستقر يف قلوم فارتدوا ـ والعياذ 

ألن اإلميان مل يستقر يف قلبه ولو استقر اإلميان يف قلبهم مل يكفروا لكن مل يستقر ـ والعياذ  (( آمنوا ثم كفروا ))

(( ثم آمنوا ثم   (( ومن الناس من يقول آمنا باهللا واليوم اآلخر وما هم بمؤمنين )) ؛باهللا ـ كما قال تعاىل: 

نسأل  (( وازدادوا كفرا ))وبعد ذلك كفروا ، ا أول مرة بعد اإلميان آمنوا شف التذبذب ، بعد أن كفرو كفروا )) 

لتالعبهم بالدين ، صار الكفر األخري أشد مما قبله ألم متالعبون متذبذبون ؛ فهم ال يستقرون على اهللا العافية 

(( إن الذين كفروا لم يف هذا خرب إن  (( لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم سبيال ))قرار ؛ قال اهللا تعاىل: 

 (( ليغفر لهم ))هنا فعل مضارع منفي ، فعل مضارع منفي ؛ والالم يف قوله:  (( لم يكن ))و  يكن اهللا ))

تسمى الم النفي أو الم اجلحود ؛ وهي زائدة على قول بعض النحويني وغري زائدة على قول اآلخرين ، فالذين 

(( لم يكن اهللا ليغفر لهم قالوا إا زائدة قالوا التقدير: مل يكن اهللا يغفر هلم ؛ والذين قالوا إا غري زائدة قالوا إن 

(( تيئيسا هلم من  (( لم يكن اهللا ليغفر لهم ))م ؛ وأيا كان ففي قوله: على تقدير اإلرادة يعين مل يرد لغفرا

يعين طريقا ، إىل اخلري  (( وال ليهديهم سبيال )) (( سبيال ))املغفرة وأم سيبقون على كفرهم إىل يوم القيمة ؛ 



(( وال ليهديهم السورة  أو إىل الشر ؟ إىل اخلري ، ال ميكن أن يأتيهم اهللا سبيال للخري ، ويف اآلية اليت يف آخر

قال ذلك يف الذين كفروا وظلموا ؛ فهؤالء الذين حصل هلم ذلك  طريقا إال طريق جهنم خالدين فيها أبدا ))

وباب الرمحة يف  (( لم يكن اهللا ليغفر لهم ))قد سد اهللا عنهم باب املغفرة وباب الرمحة ، باب املغفرة يف قوله: 

  .(( وال ليهديهم سبيال )) قوله: 

  أن اإلميان يزيد وينقص ؟ (( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله ... ))هل يؤخذ من قوله تعاىل:  السائل :

  . أي اثبتوا على اإلميان وحققوا اإلميان(( آمنوا )) رمبا يؤخذ منه أن اإلميان يزيد وينقص هلذا قلنا  الشيخ :

  هل يعود ذلك على األربع أو بواحد منها ؟ بعيدا ))(( ... فقد ضل ضالال يف قوله تعاىل:  السائل :

الضالل البعيد يعود على كل من كفر باألربعة أو بواحد منها ؛ ألن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض   الشيخ :

(( إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اهللا ورسله ويقولون كالذي كفر بكله كما قال تعاىل: 

  . ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيال أولئك هم الكافرون حقا ))نؤمن ببعض 

اهللا جل وعال أطلق اسم الكفر على من كفر به وقلنا يا شيخ إن من كفر باهللا يتضمن الكفر بصفاته  السائل :

  تعاىل وكثري من الناس يكفر بصفاته تعاىل فهل يصح إطالق اسم الكفر عليه ؟

ات اهللا نوعان: كفر تكذيب ، وكفر تأويل يعين مبعىن األدب إنكار صفات اهللا عزوجل الكفر بصف الشيخ :

ينقسم إىل قسمني: إنكار تأويل ، وإنكار تكذيب ؛ إما إنكار التكذيب فإنه كفر ألنه تكذيب للخرب مثل أن 

كافر مرتد ؛ ملاذا ؟ أن اهللا مل يستوي على العرش ، هذا   (( الرحمن على العرش استوى ))يقول يف قوله تعاىل: 

استوى لكن مبعىن استوىل ، فهذا إنكار تأويل  (( الرحمن على العرش استوى ))ألنه كذب اخلرب ؛ أما إذا قال: 

  ، هذا ال يكفر إال إذا أول تأويال ال يستقيم إطالقه .

  هل يلزم من إرسال اهللا عزوجل الرسول أن ينزل عليه كتابا ؟ السائل :

 ومنذرين مبشرين النبيين اهللا فبعث واحدة أمة الناس (( كانلدليل يا مجاعة ؟ قوله تعاىل: أي نعم ، ا الشيخ :

(( لقد أرسلنا رسلنا أيضا آية أخرى  فيه )) اختلفوا فيما الناس بين ليحكم بالحق الكتاب معهم وأنزل

  . بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميثاق ))

(( إن اهللا يغفر الذنوب جميعا وقال يف آية أخرى:  يكن اهللا ليغفر لهم ))(( لم وجل:  قال اهللا عز السائل :

  ؟ ))

  سيأتينا إن شاء اهللا ، ما ذكرنا الفوائد . الشيخ :

  هل الرسل الذين أنزل اهللا عليهم الكتب فهل كلمة الرسل تتضمن األنبياء فكل نيب أرسل بكتاب ؟ السائل :



ياء ال ينزل عليهم الكتب إمنا الكتب للرسل فقط ألم هم املكلفون ليس الظاهر ، الظاهر أن األنب الشيخ :

  .بإبالغ اخللق رسالة رم 

  ما الراجح يف التفريق بني الرسول و النيب ؟ السائل :

  .لكن كل ما ذكر بلفظ النيب يف القرآن فهو رسول  ؛ فرق  أي نعم بينهما الشيخ :

هي شريعة لنا ما مل يرد شرعنا خبالفه فهل يدخل يف ذلك صوم قلت حفظك اهللا إن شريعة من قبلنا  السائل :

  يوم وإفطار يوم وملاذا مل يفعله النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟

  . ( أفضل الصيام صيام داود )صوم يوم وإفطار يوم أقره النيب عليه الصالة والسالم قال:  الشيخ :

  لكن ملاذا مل يفعله صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟  السائل :

هذا أنت تعلم بارك اهللا فيك أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم إمام األمة وسلطان األمة وأمري األمة  الشيخ :

ويشتغل بأشياء كثرية أهم من هذا ، كانت متر به اجلنازة وهو عند أصحابه يتكلم معهم وال يقوم مع اجلنازة مع 

إتباع اجلنائز من أفضل األعمال ؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم يراعي مصاحل أخرى أفضل مما يقول إن أن 

  هذا أفضل شيء .

  هل كان اسم ختم بإيل هو عبد اهللا كجربيل فهل هذا صحيح ؟ السائل :

  واهللا هكذا قالوا ، هكذا قالوا واهللا أعلم الظاهر هي لغة عربية . الشيخ :

  ؤال عن قوله تعاىل: (( ... الذين حيملون العرش ومن حوله ... )) هل هم املالئكة الكروبيون ؟س السائل :

(( الذين يحملون العرش ومن ما أدري واهللا ، قيل إن الكروبيون هم محلة العرش وهم الذين ذكرهم اهللا  الشيخ :

  يعين ومن كان حول هؤالء هم الكروبيون ، اهللا أعلم . حوله ))

  سؤال عمن ارتكب شيئا من املفسقات ؟ السائل :

  الشرك أكرب وأصغر ، البدعة أيضا بعضها مفسق وبعضها مكفر . الشيخ :

 وال لهم ليغفر اهللا يكن لم كفرا ازدادوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين (( إنفوائد اآلية: 

(( ثم ازدادوا  من فوائدها: أن املذبذب بني اإلميان والردة يكون مآله أن يزداد كفرا ؛ لقوله:  .سبيال ))  ليهديهم

ومن فوائدها: أن من العلماء من استدل ذه اآلية على  وذلك ـ و اهللا أعلم ـ أن اإلميان مل يدخل قلبه . كفرا ))

(( إن الذين آمنوا ثم  قالوا ألن اهللا قال:  أن من تكررت ردته مل تقبل توبته ، من تكرر ردته مل تقبل توبته ؛

؛ فهل هذا االستدالل صحيح ؟ قد يقول  كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن اهللا ليغفر لهم ))

قائل إنه ليس بصحيح ؛ ألن آخر أمر هؤالء أيش ؟ أن ازدادوا كفرا ومل يذكر اهللا توبتهم ؛ فإذا قارننا هذا بقوله 



قلنا  ( قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا ))(تعاىل: 

(( إن اهللا هذه اآلية تقضي على ما ذكره هؤالء العلماء الذين قالوا إن من تكررت ردته ال تقبل توبته ألن اآلية 

ألنه لو تاب لتقبل لكننا نقول إنه بعيد أن يتوب ؛ وإن قال إننا ال نقول إنه تقبل توبته  يغفر الذنوب جميعا ))

؛ وهلذا ملا كان أمر هؤالء أن يزداد اإلنسان كفرا ، فنحن ال نقول إنه لو تاب تقبل لكن نقول يبعد أن يتوب بل 

آخر أمره أن يزداد كفرا ؛ وبناء على هذا نقول إذا ظهر من هذا الذي تكررت ردته إذا ظهر منه اإلميان الصحيح 

قامة وصالح احلال فإننا نقبل منه وما ذلك على اهللا بعزيز ؛ وهذا هو األصح أن من تكررت ردته جيب أن واست

ومن فوائدها: الرد على  نتأىن يف قبول توبته حىت نعرف صدق توبته وصالحه واستقامته وأنه تاب توبة نصوحا .

ن اإلنسان جمرب على عمله وأن فعله ال ينب إليه إال القدرية ، والرد على اجلربية ؛ الرد على اجلربية الذين يقولون إ

من  فأضاف األفعال إىل (( آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم  ازدادوا كفرا ))جمازا ؛ فالرد عليهم من قوله: 

عل ألن اجلربية عندهم أن العبد ليس له فعل اختياري ، اجلربي يقول العبد ما يفوفيه رد على اجلربية  ؛؟ إليهم 

بالرياح ؛ فلما قيل هلم كيف يكون ذلك واهللا تعاىل جييب الطائع ويعاقب ، جمرب على العمل كتحرك ...  باختياره

العاصي ، أي حكمة يف إثابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم يفعل بغري اختياره ؟ قالوا ال نتحجج على اهللا 

كه والكل ملك هللا ، فإذا تصرف يف ملكه مبا شاء ولو ، يفعل اهللا ما يشاء والظلم تصرف الفاعل يف غري مل

بتعظيم املطيع وهو تنعيم العاصي فهو ملكه ؛ وبناء على ذلك نفوا احلكمة يف أفعال اهللا وقالوا ليس هللا  إال يف 

فدل هذا  (( وال ليهديهم سبيال ))وفيه أيضا رد على القدرية ؛ لقوله:  حكمة يف أفعاله هو يفعل رد املشيئة .

على أن اهلداية بيد اهللا وليس يستقبل ا العبد ؛ و القدرية يقولون إن اإلنسان مستقل بفعله ليس هللا فيه مشيئة 

، العلم والكتابة واملشيئة  ، فغالم ينكرون مجيع مراتب القدروال خلق ؛ وغالم يقولون وال علم وال كتاب 

اتب القدر ومها: املشيئة واخللق ، يقولون اهللا يعلم وقد كتب ما واخللق ، ومقتصدوهم ينكرون مرتبتني من مر 

يكون لكنه ال يشاء ؛ اإلنسان مستقل بعمله ؛ وكال الطائفتان غاليتان مفرطتان ؛ القدرية غلوا بإثبات فعل العبد 

حيذر من الرتدد  ومن فوائدها: أنه جيب على اإلنسان أن وتطرفوا يف إثبات خلق اهللا واملشيئة ؛ واجلربية بالعكس .

والتقلع فإن الغالب أمنا هذه حاله ال يبارك له يف عمره وال يف عمله ، كونه كل يوم له رأي وكل يوم له عمل هذا 

الشك أنه يضيع عليه الوقت وال يستفيد من عمره شيئا ؛ وهلذا يذكر عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال " من بورك 

وإن كانت كل  ، شيء يف العمل حىت يف السيارة إذا بورك لك فيها فالزمهاله يف شيء فليلزمه " وهذا عام يف كل 

فطر عنها ؛ فطر عنها أو ا ؟ عنها ؛ على كل حال يف هذا دليل على أن اإلنسان ال ينبغي له يوم خترب عليك 

ا تبني له أنه أن يتقلب ولكن ليس معىن قولنا هذا أنه يثبت على الباطل بعد أن يرى أنه باطل بل الواجب بعد إذ



باطل الواجب أن يأخذ باحلق كما قال عمر يف كتابته أليب موسى األشعري " ال مينعنك قضاء قضيته باألمس أن 

ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل  تقضي باحلق فيه اليوم فإن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل " .

ه لن يغفر له ولن يهديه ؛ ألن هؤالء آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم فإن

(( فلما زاغوا أزاغ اهللا ويرتتب على هذه الفائدة اليت دلت عليها هذه اآلية ودل عليها قوله تعاىل:  ازدادوا كفرا .

مال السيئة جتلب األعمال يتفرع على هذه اآلية: أن األعمال الصاحلة جتلب األعمال الصاحلة واألع قلوبهم ))

  السيئة ؛ فإذا من اهللا عليك بعمل صاحل فأبشر أنه سيمن عليك بعمل آخر تتبعه إياه .

 من أولياء الكافرين يتخذون أليما الذين عذابا لهم بأن المنافقين (( بشرأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ تكلمنا على  . ))جميعا  هللا العزة فإن العزة عندهم أيبتغون المؤمنين دون

وبيننا اختالف العلماء  (( إن الذين آمنوا ثم كفروا ))اآلية السابقة على فوائدها وأحكامها وهي قوله تعاىل: 

وأن يف ذلك قولني ألهل العلم فمنهم من قال إنه ال تقبل توبته وأنه إذا  رمحهم اهللا هل تقبل من تكررت ردته

منه الردة ثالث مرات ففي الثالثة ال تقبل ؛ ألنه متالعب لو قبلناها اليوم وهو قد ارتد مرتني من قبل فإنه  تكررت

فإن توبته مقبولة لعموم األدلة  رمبا يرتد ، واستدلوا ذه اآلية ؛ ولكن القول الراجح أنه إذا تبني صدقه يف توبته

فيكون آخر أمرهم زيادة الكفر  (( ثم ازدادوا كفرا ))يقول:  يف قبول التوبة ؛ وأما اآلية الكرمية فإن آخرها

(( بشر المنافقين تفسري اآلية:  وليست التوبة ؛ وبيننا احلذر من تذبذب اإلنسان ، كملنا الفوائد أظن ؟ نعم .

ب اخلطا (( بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما )) (( بشر ))قال اهللا تعاىل:  بأن لهم عذابا أليما )) .

للرسول عليه الصالة والسالم ، وميكن أن جنعله عاما لكل من يتوجه اخلطاب إليه سواء الرسول صلى اهللا عليه 

(( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وآله وسلم أم غريه ؛ والبشارة ي األصل هي اإلخبار مبا يسر ، قال اهللا تعاىل: 

وهل العذاب يسر  ر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ))(( بشفالتبشري اإلخبار مبا يسر ؛ فكيف قال:  ونذيرا ))

؟ ال ، أجاب بعض العلماء بأن هذا من باب التهكم م وهذا يقع كثريا يف كالم الناس ، إذا رأى إنسانا متمردا 

(( ثم صبوا من فوق رأسه من عذاب قال ابشر باخليبة ، ابشر بالعقوبة ، وما أشبه ذلك ، ومنه قوله تعاىل: 

 (( إنك أنت العزيز الكريم ))فإن بعض العلماء قال املراد بقوله:  م ذق إنك أنت العزيز الكريم ))الحمي

يف الدنيا وهذا جزاءك يف اآلخرة ؛ أما اجلواب الثاين  (( إنك أنت العزيز الكريم ))التهكم ؛ وبعضهم قال: 

يت بذلك ألن البشرة تتغري لكن إذا أخرب فقالوا إن البشارة هي اإلخبار مبا يتغري به الوجه من خري أو شر ومس

اإلنسان مبا يسره استنار وجهه وإذا أخرب مبا يسوءه أظلم وجهه واكفهر ؛ وعلى هذا فال يكون يف اآلية إشكال 

(( المنافقين ؛ وقوله: هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل احلقيقة ؛ بل يكون قيل على سبيل احلقيقة 



قوا بإظهار اإلسالم وإبطال الكفر ؛ مأخوذ من نافقاء الريبوع أي جحره ؛ ألن الريبوع له جحر يعين الذين ناف ))

له باب مفتوح حيفر يف األرض خندقا مث جيعل يف آخر جحره قشرة رقيقة حىت إذا أيت من باب اجلحر سهل عليه 

وع ؛ والنفاق مل يكن معروفا قبل أن يرفع هذا القشر الرقيق برأسه وخيرج ، هذا أصل النفاق ، من نافقاء الريب

اإلسالم وال يف أول اإلسالم ؛ ألن أول اإلسالم ليس هناك قوة للمسلمني خيافها الناس لكن ملا صار للمسلمني 

شوكة وقوي املسلمون وذلك بعد انتصارهم يف غزوة بدر سنة الثانية بدأ النفاق يظهر وقال املنافقون إن أمره قد 

اهنه والبد أن نظهر أننا معه حىت ال ينالنا بسوء ؛ وحصل هلم ما أرادوا فإن الرسول صلى اشتد وظهر فالبد أن ند

( ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل اهللا عليه وآله وسلم مل ينلهم بسوء حىت إنه استأذن يف قتلهم فقال: 

(( بشر غزوة بدر لكن هذا ال ينفعهم ؛ إذا أول ما ظهر النفاق مىت ؟ حني قوي املسلمون بعد  أصحابه )

خربها  (( لهم ))اسم أن ، و  (( عذابا )) و(( بشر )) متعلق  المنافقين بأن لهم عذابا أليما )) (( بأن ))

(( أي مؤملا ؛ فما هذا العذاب األليم ؟ سيأيت يف آخر اآليات قول اهللا تعاىل:  (( بأن لهم عذابا أليما ))مقدم 

(( بشر المنافقين بأن لهم فوائد اآلية:  . النار ولن تجد لهم نصيرا ))إن المنافقين في الدرك األسفل من 

يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: أنه ينبغي لنا أن نصاحل املنافقني بأن نبشرهم سواء بلفظ أبشروا  . عذابا أليما ))

نافقني مستحقون للعذاب ومن فوائدها: أن امل أو بلفظ اعلموا بأن هلم عذابا أليما حىت يرتدعوا عن نفاقهم .

(( تفسري اآلية:  ومن فوائدها: أن عذام مؤمل موجع . والالم هذه لالستحقاق . (( بأن لهم ))األليم ؛ لقوله: 

مث بني من  جميعا )) . هللا العزة فإن العزة عندهم أيبتغون المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون الذين

هذه من عالمات النفاق ، أن  يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين )) (( الذينصفام ما ذكره بقوله: 

اإلنسان يتوىل الكفار دون املؤمنني ؛ ألنه جيد املؤمنني ضعفاء ليس هلم شوكة والكفار أقوياء هلم الشوكة والسلطة 

الناس بالنسبة فيتخذهم  أولياء يواليهم يناصرهم يداهنهم ولو على حساب الدين كما يوجد اآلن من بعض 

ملواالة الكفار من دون املؤمنني بل جتده سيفا مسلوال على املؤمنني وجتده على الكفار ماء باردا يواليهم ويناصرهم 

أولياء يف أي شيء ؟ يف  (( الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ))، هذا من صفات املنافقني ، 

حملبة أولياء يف النصرة واملساعدة ولو بالقول ، أولياء يف تقومي اقتصادهم ، أولياء التويل يف مجيع األمور ، أولياء يف ا

 (( من دون المؤمنين ))يف مداهنتهم وعدم التعرض هلم وما هم عليه ؛ املهم أن طرق الوالية كثرية ؛ وقوله: 

فهو أبلغ من  وبينك حجاب )) (( ومن بينناأتت " من " الدالة على بعد الصلة بينه وبني املؤمنني كقوله تعاىل: 

تدل على بعد الصلة بني املؤمنني واملنافقني ؛  (( من دون المؤمنين ))قوله: وبيننا وبينك حجاب ؛ هذا أيضا 

أي أيطلبون عند الكافرين العزة ، يعين الغلبة والقوة والقهر ؛ وهذا هو  (( أيبتغون عندهم العزة ))قال تعاىل: 



(( فإن ىل الكفار يطلبون منهم العزة أن يعتزوا م ؛ فأبطل اهللا هذا االبتغاء بقوله: الذي حيصل من بعض من يتو 

(( يقولون لئن رجعنا إلى عند الكفار ، وهذا كقوله تعاىل عن املنافقني أنفسهم: ما هي العزة  العزة هللا جميعا ))

وهنا مل  العزة ولرسوله وللمؤمنين ))(( وهللا وهذا حق لكن من األعز ؟  المدينة ليخرجن األعز منها األذل ))

بصيغة  (( وهللا العزة ))يقل: واهللا األعز ورسوله واملؤمنني ؛ ألنه لو قال: واهللا أعز ، ألثبت هلم عزة ؛ ولكنه قال: 

تقتضي احلصر بتقدمي اخلرب ألجل أن يتبني أن املنافقني ال عزة هلم وكيف يكون هلم عزة وهم يتقون ويداهنون 

حال من العزة وهي تدل على أن هناك أنواع من العزة  (( جميعا ))كلمة   ( فإن العزة هللا جميعا ))(وخيادعون 

وهكذا قال العلماء إن العزة ثالثة أنواع: عزة القدر ، وعزة القهر ، وعزة االمتناع ؛ فاهللا وحده هو القاهر لكل 

ثله شيء ، و اهللا وحده هو الذي ميتنع عليه  شيء الغالب لكل شيء واهللا وحده هو ذو القدر العظيم الذي ال ميا

 أولياء الكافرين يتخذون (( الذينتفسري اآلية:  .(( فإن العزة هللا جميعا )) كل نقص وكل عيب ؛ وهلذا قال: 

يف هذه اآلية من الفوائد: بيان صفة قبيحة  . )) جميعا هللا العزة فإن العزة عندهم أيبتغون المؤمنين دون من

مواالة الكافرين من دون املؤمنني ؛ إذا كل من واىل الكافرين من دون املؤمنني ففيه فقني وهي ؟ من صفات املنا

فإن هذا استفهام إنكار  (( أيبتغون عندهم العزة ))ومن فوائدها: أن من ابتغى العزة فهو ذليل ؛ لقوله:  نفاق .

فهو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من  عا ))(( فإن العزة هللا جميومن فوائدها: أن العزة هللا وحده ؛ لقوله:  .

ومن فوائدها: أنه ينبغي لإلنسان أن يقطع العالئق عن اخلالئق ، وأن يعلق قلبه مبن ؟ باهللا عزوجل يبتغي  يشاء .

  منه العزة ، يبتغي منه النصر ، يبتغي منه دفع البالء ، يبتغي منه تسهيل األمور ، وهكذا ؛ علق قلبك بربك .

  ؟ (( ... من دون المؤمنين ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  :السائل 

نعم إذا قلت " من دون " صارت هناك مسافة ، مسافة أوجدا كلمة " من " يعين كأن هناك مسافة  الشيخ :

بينك وبني املؤمنني ؛ لو قال " دون املؤمنني " كان فيه احتمال أن تكون قريبا من املؤمنني فاألوىل تدل على بعد 

ما قال: بيننا وبينك  وبينك حجاب )) (( ومن بيننااملسافة ، وقد ضربت لكم مثال بآية أوضح من هذا وهي : 

(( من حجاب ؛ ألنه لو قال: بيننا وبينك حجاب لكان من احملتمل أنه ليس بينهما إال احلجاب فقط ؛ لكن 

  معناه أن هناك مسافة قبل أن نصل إىل احلجاب بيننا وبني هؤالء . بيننا وبينك ))

  هللا عزوجل ؟إذا قال لنا قائل مىت يكفر من واىل أعداء ا السائل :

يكفر من واالهم من ناصرهم على املسلمني أو أحب انتصارهم على املسلمني أو انتصار الباطل على  الشيخ :

احلق ؛ أما جمرد الوالية بالعهد أو الوالية باملعاملة فهذه ال خترجه من اإلسالم وقد ال تكون مذموما فضال عن  

  كوا خمرجة من اإلسالم .



  ي حيزن ملصائب الكفار ؟ ما حكم الذ السائل :

الشك أن هذه والية لكن مسألة الكفر كفر صعب ؛ لكن الشك هذه والية ؛ لكن رمبا يأسف  الشيخ :

اإلنسان ملصائبهم ألنه يرى أا تضره إذا قد تكون عالقة الناس ذه الدولة أقوى بعالقتهم بدولة أخرى وأنفع 

  انتصار الروم على الفرس . نصر اهللا ))(( ويومئذ يفرح المؤمنون بواهللا عزوجل قال: 

  للتهكم فما معىن ذلك ؟ (( بشر المنافقين ))بعض العلماء قال إن البشارة يف قوله تعاىل:  السائل :

  التهكم يعين يسخر به ، حيث جعل الشيء املؤمل كأنه شيء مطلوب حمبوب . الشيخ :

  اهنة جتوز ؟هل هناك فرق بني املواالة واملداهنة وهل املد السائل :

نعم املواالة كما قلنا أن يناصرهم ويساعدهم ويتوالهم يكون من أولياءهم ؛ واملداهنة أن يسكت عن  الشيخ :

بأس ا إذا دعت  املدارات الباطلهم ؛ لكن ما بينه وبينهم صلة يف املواالة ، واملداهنة حرام واملواالة أشد ؛ لكن 

  . احلاجة إليها

  غي لنا أن نصارح املنافقني بالبشارة بالعداوة مع أن النفاق أمر قليب فكيف يتم ذلك ؟قلتم إنه ينب السائل :

(( ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ال ، له عالمة ، قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

(( .  

هو القوي فيواليه ليتقي شره فمن أي أنواع عرفنا املواالة بأا غلبة الكافر على املسلم يعين بأن يكون  السائل :

  املواالة هذه ؟

ال ، ما هو مواالة هذه ، قد تكون هذه مداهنة أو مدارات أيضا ، رمبا تكون مدارات ؛ أليس جيوز أن  الشيخ :

  نعطي من زكاتنا فريضة اإلسالم أن نعطي الكافر اتقاء شره ؟ بلى .

  ك الكفار هل هذه مواالة ؟بعض املسلمني يضع أمواله يف بنو  السائل :

إذا وضع حلاجة ال بأس ، ما قصد مصلحة هؤالء ؟ قصدهم مصلحة لنفسهم ؛ لكنهم يستفيدون أكثر  الشيخ :

  ؟ وهم يستفيدون أيضا ، يستفيد حبفظها .

  ما معىن النفاق األكرب واألصغر ؟ السائل :

أنه كافر مل يؤمن باهللا وال رسوله لكن يتظاهر  النفاق األكرب هو الذي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر يعين الشيخ :

  أمام الناس بأنه مؤمن ؛ أما نفاق األصغر فهو ما دون ذلك وهو النفاق الذي يسمونه النفاق العملي .



هل النفاق األصغر صاحبه يبقى مؤمنا ؟ نعم يبقى مؤمنا ، جيتمع فيه خصلة إميان وخصلة نفاق ؛ واألكرب ؟ 

ر وأظهر اإلسالم فهذا نفاق أكرب وإذا كان مل يبطن الكفر مثال أبطن الغدر إذا عاهد ذكرت لك إذا أبطن الكف

  غدر هذا النفاق أصغر ال خيرجه من اإلميان .

  هل ثبت يف السرية أنه كان يبشر املنافقني بعذاب أليم أو كانت عمومات ؟ السائل :

ية فاألصل وقوعها عمليا ، هذا األصل ؛ أما هنا قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها: إذا وردت النصوص لفظ الشيخ :

إذا قلنا النصوص اللفظية ال يعمل ا إال إذا علمنا أنه معمول ا هذه قاعدة خطرية فاسدة ؛ بعض الناس يقول 

النصوص اللفظية ال يعمل ا إال إذا علمنا أن الصحابة عملوا ا ؛ وحنن نقول  األصل يف النصوص اللفظية أنه 

قيل له بشر بشر ؛ يعين ؛ فهنا ال حنتاج أن نقول أثبتوا لنا أن الرسول كان يبشرهم ؟ األصل أنه ملا معمول به 

  األصل أنه عمل به ؟ نعم .

 ويستهزأ بها يكفر اهللا آيات سمعتم إذا أن الكتاب في عليكم نزل (( وقدأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 في والكافرين المنافقين جامع اهللا إن مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا فال بها

 للكافرين كان وإن معكم نكن ألم قالوا اهللا من فتح لكم كان فإن بكم يتربصون جميعا الذين جهنم

 اهللا يجعل ولن القيامة يوم بينكم يحكم فاهللا المؤمنين من ونمنعكم عليكم نستحوذ ألم قالوا نصيب

 قاموا الصالة إلى قاموا وإذا خادعهم وهو اهللا يخادعون المنافقين سبيال إن المؤمنين على للكافرين

 يضلل ومن هؤالء إلى وال هؤالء إلى ال ذلك بين مذبذبين قليال إال اهللا يذكرون وال الناس يرآؤون كسالى

  . سبيال )) له تجد فلن اهللا

 تقعدوا فال بها ويستهزأ بها يكفر اهللا آيات سمعتم إذا أن الكتاب في عليكم نزل (( وقدتفسري اآلية: 

 جميعا )) جهنم في والكافرين المنافقين جامع اهللا إن مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم

قوله: (( وقد نزل عليكم )) الفاعل هو اهللا عزوجل ، ونزل وأنزل معنامها واحد ؛ وقيل: أنزل فيما  كان مجلة  .

واحدة وأنزل فيما كان متفرقا ؛ ولكن آيات الكتاب العزيز تدل على أنه ال فرق ؛ ولكن الذي يتدبر القرآن يدل 

(( رة باإلنزال وتارة بالتنزيل ، نعم إذا فصل ذا مثل قوله: على أنه ال فرق فإن اهللا تعاىل يعرب عن إنزال القرآن تا

فعلى (( لنثبت به فؤادك )) أي نزلناه  وقال الذين كفروا لو ال نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ))

أي يف القرآن ، وإذا فسرنا الكتاب  (( عليكم في الكتاب ))أي اهللا عزوجل  (( وقد نزل ))حسب ما حصر ؛ 

فهذا تفسري باملراد ، وإذا فسرنا الكتاب باملكتوب هذا تفسري باللفظ ؛ فالتفسري باللفظ هو الذي يفسر  بالقرآن

اللفظ مبا يوافق اشتقاقها ؛ والتفسري باملراد هو الذي يفسر فيه اللفظ مبا أريد به يف قطع النظر عن اشتقاق ؛ فإذا 



وإذا قلت املراد به القرآن فهذا تفسري باملراد ، وهذا يقع  قلت الكتاب مبعىن املكتوب فهذا تفسري لفظي باللفظ ؛ 

هنا  (( الكتاب ))كثريا يف القرآن الكرمي تارة تفسر الكلمة مبرادها وتارة تفسر مبا يوافق اشتقاقها ؛ على كل 

 فعال مبعىن مفعول أي مكتوب ؛ ومسي مكتوبا ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ ، وألنه مكتوب يف املصاحف اليت

هذه " أن " مصدرية وجيوز  (( أن إذا سمعتم ))يقول:  بني أيدينا ، وألنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام الربرة .

، والتفسريية هي اليت تأيت مفسرة ملا تضمن معىن  أن تكون تفسريية ألن التنزيل يتضمن معىن القول دون حروفه

   القول دون حروفه

 


